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† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
 
* Zabal, otoi, Jauna, nire begiak, 
ikus daiezan zure bihotzaren miragarriak. 
Bide-bazterrean nago-ta itsu, 
Zu, nire Jauna, Zu ikus zaidazan osatu naizu. 
 
Zabal, otoi, Jauna, nire eskuak: 
beude zabalik, ta biztu begiez bihotz ahulduak. 
Gatx guztien gaindi, noan zurekin; 
hartu eskutik, kurutzera ere joan ahal nadin. 
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daigun haren errukira gure bildurretatik askatu 
gaizan: 
 
—Jesus Jauna, zure lege bakarra Jainkoaren na-

hia zenduan. Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, edozein gizaki bere duintasunean 

jarten zenduana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, erakundeen morrontzatik aske 

gura gaituzuna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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Oharra 
 
Caritasek urtean kanpaina bi egiten dauz bere egi-
tasmoak aurrera atara ahal izateko eta behartsuen 
ondoan egon gaitezan. gaurkoan Udagoieneko kan-
painea da. Gaur batzen dana Elizbarrutiko Caritase-
rako izango da. 
 
ESKARIAK 
 
† Bizi doguzan aldietan, gure sinismen bizitzea 
dala-ta, errotarri bat saman lotutai, Jesusen hi-
tzetan, itsasora bota gaiezela ez ete dogu me-
rezi? Egin daigun otoitz sinismena gehitu eta 
bizkortu deigun Jainkoak. 
 
—Elizearen alde: bere uste on osoa Jainkoagan 

dauala erakutsiz, txikien eta behartsuen on-
doan agertu daiten, pobretasuna bilatuz, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Aberaskerietan bizi izan arren sinistun eta 

eliztar agertzen diranek bihozbarritze bideak 
aurkitzeko eta ibilteko aukerea izan daien, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Ondasun egarrian hezten gaituan eta eralgike-

tara eroaten gaituan gizarte eta bizikera ho-
neek, bide horretatik desbideratuz, txikia eta 
behartsua gogotan hartu daiezan, eskatu dei-
ogun Jaunari. 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jainkoak bere nahia gure artean garatzeko geure artekoak 
bilatzen dauz; honeik bere Espirituaren indarraz janzten dauz 
eta taldea osotuazoten deutse. Baina horrek ez dau esan gura 
Espirituak talde horretatik kanpo jardungo ez dauanaik. 
 
 
Zenbakiak liburutik   (Zen 11, 25-29) 
 
Egun hareetan, Jaunak, lainoan jatsi, eta Moisesegaz berba 
egin eban; gero, Moisesek eban espiritutik hartu eta hiruro-
geita hamar herri-arduradunei isuri eutsen. Espiritua haree-
kan kokatu orduko, profeta moduan hasi ziran berbetan; 
baina ez eben jarraitu. Gizaseme bi, bata Eldad eta bestea 
Medad eritzenak, hirurogeita hamarren taldekoak izan arren, 
ez ziran alkarketa-etxolara joan; kanpalekuan gelditu ziran. 
Baina kokatu zan espiritua hareekan ere eta profeta moduan 
berbetan hasi ziran. Orduan, mutiko batek Moisesegana las-
terka joan eta esan eutsan: «Eldad-ek eta Medad-ek profeta 
lez berbetan dihardue kanpalekuan». Nunen seme Josuek, 
gaztetatik Moisesen laguntzaile zanak, esan eban: «Moises, 
ene jauna, galazo egiezu». Baina Moisesek erantzun eutsan: 
«Nigaitik jeloskor? Gurago neuke herri osoa profeta balitz eta 
Jaunak bere espiritua danei emongo baleutse!» 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Santiagok bere bizitzan eraginkorra dan sinismena erakutsiko 
deusku. Ondo ulertu dau sinismena ez dala ulertzekoa edo 
bihotzean gordetekoa; sinismenak bizikerea aldatu behar 
dauala baino. Oraingoan diru edo ondasun pilaketearen arris-
kuaz jatorku. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Senideok: ondo etorri urteko 26. domeka ho-
netako liturgia ospatzera. Kanpoan ikustren do-
guzan arazoek erakusten deuskue zein eroso bizi 
garan edo bizi dogun Jesusen jarraitzaile izatea. 
Baina erotasun horretatik atara egiten gaitue 
gure artean gertatu daitekezan jokabide edo 
ekintzaren batzuk. Horrexek irakatsiko deusku 
zein lotuak gagozan gure erosotasunari, zein 
erasokorrak garan erosotasun horren aurka dato-
rrenagaz, eta zein gitxi ulertu dogun Jesusen 
ikasle eta jarraitzaile izatea zer dan.  
Ea gaurkoan urrats bat emoten dogun, liturgia-
ren laguntzaz, Jesusen ikasle eta jarraitzaile 
izatea bilatzen badogu, behintzat. 
 
Sarrera-abestia 
 
ZU GABE, JESUS, NORA joango gara gu? 
Zuk betiko bizitzako hitzak, Jauna, dituzu. 
 

1 Zu gure maisu zaitugu, zu gure gidari 
zure hitza guretzat indar eta argi. 
2 Maitasunezkoa dogu, Jauna, zure hitza 
Zu zaitugu egia, bidea, bizia! 
 

Damu-otoitza 
† Jainkoaren seme-alaben askatasun egarriz jo 
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Zabal, otoi, Jauna, nire bihotza, 
entzun dagidan, behartsuen deian, Kristoren boza. 
Askorentzat hilda zagoz zu, Jauna: 
egon nirekin; inoiz galdu ez nadin biztu fedea. 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Zure Espirituak, Jauna, badihardu 
eta han-hor-hemen bultzatzen dau 
senideen onerako lan egin gura dauana, 
erakundeen lotura eta morrontzatik aske. 
 
Gehienok, horraitino, bildur gara 
oso eroso gagozelako geure ziurtasunetan, 
ondo araututako bizikera motelean 
eta erakundeak erruduntzeko ohituran. 
 
Apurtu eiguzuz morrontza kateak, 
kendu bildurra eta emoiguzu ausardia 
hainbeste senide iheslari eta aterpe-bila 
neure ondoan dago-ta, eta ni isilik. 
Zelan esan daiket senide dodazala? 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
Erantzun salmoa 

Sal 18, 8 eta 10. 12-13. 14 

 
 

R/. Jaunaren arauak zuzenak dira, bihotzaren asegarri. 
 

Jaunaren legea bikain, barrua arnasbarritzen dau; 
Jaunaren agindua fidagarri, 
heldubakoa zuhur egiten dau. 
Jaunaganako begirunea garbi, betiko irauten dau. 
Jaunaren erabagiak egiazko, dan-danak bidezko. R/. 
 
Zure morroi honek hareetan dau argia, 
hareek gordetean sari handia. 
Nork ezagutu bere hutsegiteak? 
Garbitu nagizu ezkutuko erruetatik. R/. 
 
Gorde nagizu osorik harrokeriatik: 
ez dakidala nagusitu; 
holan, akasbako izango naz, 
pekatu larritik libre. R/. 
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—Egoera larrian eta esplotatuak bizi diran lu-
rraldeen alde: kanpo zorrak parkatu dakie-
zan, garatzen lagundu dakien, eta euren 
duintasunean hartuak izan daitezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Jaunaren hitza entzun eta sinismeneko miste-

rioak ospatzeko alkartzen garanok Jaunaren 
Espirituaren indarra bilatu daigun, non da-
goan han, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
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Santiago Apostoluaren gutunetik   (St 5, 1-6) 
 
Entzun orain, zuek, aberatsok! Egizue negar eta aiene gainera 
jatortzuezan zoritxarrakaitik. Ustelak jota dagoz zuen abe-
rastasunak, eta sitsak janda zuen jantziak. Ugerrak jota da-
goz zuen urre-zidarrak, eta uger hori izango dozue testigu 
zeuen kontra, eta suak lez jango dau zuen haragia. Auzi au-
rreko azkenak diran egun honeetan pilatu dozue aberasta-
suna. 
Zuen soloetan uzta batu eben langileei ordaindu ez zeuntseen 
soldateak deadarka dihardu, eta igitarien deadarra Jaun 
ahalguztidunaren belarrietara heldu da. Bapo bizi izan zaree 
zuek hemen lurrean eta atseginetara emonak; holan, abereak 
lez gizendu zaree hilketa-egunerako. Errubagea kondenatu 
dozue eta hil, eta inork ezin izan deutsue aurre egin. 
 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Askatasun handia behar da, antza, norbere tal-
detik kanpo ere onik badagoala autortzeko. Ha-
langoxea da Jesus. Egin deiogun harrerea eban-
jelioari Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 9, 38-43.45.47-48) 
 
Aldi haretan, Joanek esan eutsan Jesusi: «Maisu, 
gizon bat ikusi dogu zure izenean deabruak bo-
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taten, eta galazo egin gura izan deutsagu, ez 
da-eta gure taldekoa». 
Baina Jesusek erantzun: «Ez galazo, ez da-eta 
inor, nire izenean mirari bat egin eta gero Nitaz 
txarto-esaka jardungo dauanik. Izan ere gure 
aurka ez dagoana geure alde dago-eta». 
Jesusek esan eutsen ikasleei: «Mesiasen jarrai-
tzaile zareelako, baso bat ur bada ere emoten 
deutsuena, benetan dinotsuet, ez da sari barik 
geldituko. 
Nigan sinesten daben txiki honeetakoren baten 
sinesmena galbidean jarten dauanak, hobe leuke 
errotarri bat lepotik lotu eta itsasora jaurtiko 
balebe. 
Zure eskuak galbidean jarten bazaitu, ebagi; 
hobe dozu eskumotz betiko bizitzan sartzea, 
esku biak dozuzala infernura, amatau ezineko 
sutara, joatea baino. Zure oinak galbidean jar-
ten bazaitu, ebagi; hobe dozu hankamotz betiko 
bizitzan sartzea, oin biak dozuzala infernura 
jaurtia izatea baino. Zure begiak galbidean jar-
ten bazaitu, atara; hobe dozu begibakar Jain-
koaren erreinuan sartzea, begi biak dozuzala 
infernura jaurtia izatea baino; han ez da hilten 
barruko harra, ezta amatatzen ere sua.  
 

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 


